




ჩვენი ხედვა -

ვიყოთ საუკეთესო არჩევანი მათთვის, ვინც ეძებს წესრიგს ცხოვრებაში 

ღირებულებები:

. 

კეთილსინდისიერება

წარმატების 12 წელი: ჩვენი სტრატეგია და ღირებულებები

კომპეტენცია

წესრიგი

სისწრაფე

გუნდურობა
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ჩვენი მისია -

მოსახლეობის კეთილდღეობის შენარჩუნება, ამისათვის ჩვენ ვქმნით

მომხმარებლისთვის მაქსიმალურად ხელმისაწვდომ სადაზღვევო პროდუქტებს



ვენის სადაზღვევო ჯგუფი - კორპორატიული 
გამოცდილების 190 წელი

ვენის სადაზღვევო ჯგუფის წინამორბედი კომპანია ჯერ კიდევ 1824 წელს, ავსტრიაში დაარსდა. დღეისათვის, ვენის 
სადაზღვევო ჯგუფი (VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe - VIG ) ცენტრალური და 
აღმოსავლეთ ევროპის ერთ-ერთი წამყვანი სადაზღვევო ჯგუფია, რომლის სათავო ოფისი ქ. ვენაში მდებარეობს.

Standard & Poor’s  მიერ 
მინიჭებული A+ “სტაბილური” 
მაჩვენებლებით

25 ქვეყანაში - 50 კომპანიით;

თანამშრომელთა რაოდენობა - 23 000 ადამიანი,
მათ შორის 220 ირაოს თანამშრომელი;

2015 წელს მოზიდული 
პრემია - 9 მილიარდი 

ევრო

ბაზრის წილი დაახლოვებით 19%

მოგება დაბეგვრამდე -
172 მილიონი ევრო

აქტივების 
ღირებულება - 45
მილიარდი ევრო
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“ირაო”-ს 
პარტნიორები გადაზღვევის სფეროში

აღნიშნულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა განაპირობს ჩვენს მიერ მიწოდებული 
დაზღვევის სტაბილურ გარანტიებსა და ფინანსურ უსაფრთხოებას,  შესაძლებლობას გვაძლევს 

მოვახდინოთ უმსხვილესი მოცულობის რისკების სრულად და დროულად დაფარვა.
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“ირაო”-ს 
ფინანსური  მონაცემები 
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ანაზღაურებული ზარალები 2011- 2015 მოზიდული პრემია  2011- 2015



აუდიტორების პასუხისმგებლობის 
დაზღვევა



დაზღვეული რისკებით გამოწვეული შემთხვევა, რომლის დადგომისას, წინამდებარე
პირობების შესაბამისად, მზღვეველს წარმოეშობა სადაზღვევო ანაზღაურების გაცემის
ვალდებულება დამზღვევის/მოსარგებლის წინაშე.

ჯამური სადაზღვევო ლიმიტი: არანაკლებ აუდიტორული მომსახურებიდან მიღებული წინა 
წლის მთლიანი შემოსავალი გამრავლებული 2-ზე

ლიმიტი თითოეულ შემთხვევაზე:ლიმიტი თითოეულ სადაზღვევო შემთხვევაზე უნდა 
შეადგენდეს მთლიანი სადაზღვევო თანხის არანაკლებ 10%-ს

ფრანშიზა: ფრანშიზა (მზღვეველის მიერ აუნაზღაურებელი მინიმუმი) თითოეული 
სადაზღვევო შემთხვევისათვის უნდა შეადგენდეს ასანაზღაურებელი თანხის არაუმეტეს 
5%-ს, მაგრამ არანაკლებ:

ა) 1 000 ლარს, თუ დამზღვევს წარმოადგენს ფიზიკური პირი და ინდივიდუალურად 
ახორციელებს აუდიტორულ მომსახურებას;
ბ) 2 000 ლარს, თუ დამზღვევს წარმოადგენს იურიდიული პირი – აუდიტორული ფირმა.

სავარაუდო წლიური პრემია: 0 -დან - 100 000 მდე ბრუნვა- 1,5%
100 001 დან - 500 000მდე ბრუნვა - 0,7%
1 000 000 დან - 15 000 0000მდე ბრუნვა - 0,4%
15 000 0000მდე ბრუნვა მეტი - 0,3%

შენიშვნა: სადაზღვევო პრემია დაზუსტდება ინდივიდუალური განაცხადის შევსების 
შემდეგ

სადაზღვევო
მომსახურების პირობები

სადაზღვევო 
დაფარვა

25



თბილისი, 0160, ბოჭორიშვილის ქ. 88/15
ტელ: (+995 32) 2 949-949

ფაქსი: (+995 32) 2 36 93 92
Web: www.irao.ge

Web: www.casco.ge

საკონტაქტო მენეჯერი: გიორგი მეფარიშვილი
საკონტაქტო ნომერი: + 995 591 114 999/ +995 32 494 494 (7245)
ელექტრონული მისამართი : giorgi.meparishvili@irao.ge

საკონტაქტო მენეჯერი: მარიამ ხუციშვილი
საკონტაქტო ნომერი: + 995 577 122 152/ +995 32 494 494 (7238)
ელექტრონული მისამართი : mariam.khutishvili@irao.ge
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